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Pregão Eletrônico n.º 16
matéria trabalhista, destinados
necessários a subsidiar a defesa da BHTRANS, em conformidade com a legislação 
pertinente. 
 
QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA 
03/12/2019: 

 
PERGUNTA 1: Há impedimento de 

 
RESPOSTA 1:  Não. No entanto, o licitante deverá observar o item 7.4.2 e o Capítulo 
3 do Edital. 

 

PERGUNTA 2: Sendo processos da esfera trabalhista ou cível, há necessidade de 
retirada física dos processo

 
RESPOSTA 2: O licitante deverá observar os itens 2.4 e 2.5 do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital e, em se tratando de processo físico, a peça deverá ser 
encaminhada em condições de ser autuada, 

 

PERGUNTA 3: Se há necessidade da retirada física de alguns processos, qual a 
média mensal de processos com este procedimento?

 
RESPOSTA 3: Existem 11 processos físicos em andamento, no entanto há orientação 
do TRT para que, sendo
eletrônicos na fase de execução, o que está sendo cumprido.

 

PERGUNTA 4: Há necessidade de entrega física de laudo ou a entrega por e
satisfaz a necessidade da BHTRANS?

 
RESPOSTA 4: O licitante deverá
Anexo I do Edital e, em se tratando de processo físico, a peça deverá ser 
encaminhada em condições de ser autuada, na forma definida em lei.

 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA 
ENCAMINHADOS EM 03/12/2019:

 

PERGUNTA 1: Os serviços serão pagos por processo ou por cada acionamento?

 
RESPOSTA 1: Os serviços serão pagos por procedimento realizado no processo, 
conforme descrito nos itens 2.3.1 (liquidação de processos judiciais); 2.3.2 (assistência 
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ESCLARECIMENTOS 

16/2019 - Prestação de serviços de cálculos judiciais em 
matéria trabalhista, destinados a levar à instância judicial decisória elementos de prova 
necessários a subsidiar a defesa da BHTRANS, em conformidade com a legislação 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA CV PERÍCIAS ENCAMINHADOS 

Há impedimento de licitante de outra localidade apresentar proposta?

Não. No entanto, o licitante deverá observar o item 7.4.2 e o Capítulo 

Sendo processos da esfera trabalhista ou cível, há necessidade de 
retirada física dos processos ou estes são enviados por e-mail ou acesso eletrônico?

O licitante deverá observar os itens 2.4 e 2.5 do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital e, em se tratando de processo físico, a peça deverá ser 
encaminhada em condições de ser autuada, na forma definida em lei. 

Se há necessidade da retirada física de alguns processos, qual a 
média mensal de processos com este procedimento? 

Existem 11 processos físicos em andamento, no entanto há orientação 
do TRT para que, sendo possível, todos os processos sejam convertidos em 
eletrônicos na fase de execução, o que está sendo cumprido. 

Há necessidade de entrega física de laudo ou a entrega por e
satisfaz a necessidade da BHTRANS? 

O licitante deverá observar os itens 2.4 e 2.5 do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital e, em se tratando de processo físico, a peça deverá ser 
encaminhada em condições de ser autuada, na forma definida em lei. 

QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA MC PADULA CONSULTORIA E
ENCAMINHADOS EM 03/12/2019: 

Os serviços serão pagos por processo ou por cada acionamento?

Os serviços serão pagos por procedimento realizado no processo, 
conforme descrito nos itens 2.3.1 (liquidação de processos judiciais); 2.3.2 (assistência 
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Prestação de serviços de cálculos judiciais em 
a levar à instância judicial decisória elementos de prova 

necessários a subsidiar a defesa da BHTRANS, em conformidade com a legislação 

ENCAMINHADOS EM 

licitante de outra localidade apresentar proposta? 

Não. No entanto, o licitante deverá observar o item 7.4.2 e o Capítulo 

Sendo processos da esfera trabalhista ou cível, há necessidade de 
mail ou acesso eletrônico? 

O licitante deverá observar os itens 2.4 e 2.5 do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital e, em se tratando de processo físico, a peça deverá ser 

 

Se há necessidade da retirada física de alguns processos, qual a 

Existem 11 processos físicos em andamento, no entanto há orientação 
possível, todos os processos sejam convertidos em 

Há necessidade de entrega física de laudo ou a entrega por e-mail 

observar os itens 2.4 e 2.5 do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital e, em se tratando de processo físico, a peça deverá ser 

 

ONSULTORIA E PERÍCIAS 

Os serviços serão pagos por processo ou por cada acionamento? 

Os serviços serão pagos por procedimento realizado no processo, 
conforme descrito nos itens 2.3.1 (liquidação de processos judiciais); 2.3.2 (assistência  
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técnica em perícias judiciais); 2.3.3 (procedimento extrajudicial) do termo de 
referência, considerando-se, para
todas as subalíneas que o descrevem. Observe
judicial poderá ser encaminhado para mais de um procedimento
assistência técnica, por exemplo) e,
de Referência. 

 

PERGUNTA 2: O acionamento da contratada será realizado por email?

    
RESPOSTA 2: O licitante poderá ser acionado por e
Gestora do Contrato ou diretamente pelo 
indicado em momento oportuno, no entanto, deverão ser observados itens 7.4.2 do 
Edital e os itens 2.4 e 2.5 do Termo de Referência 
processos físicos. 

 

PERGUNTA 3: Qual é a estimativa média de 
BHTRANS? 

 
RESPOSTA 3: Existem 11 processos físicos em andamento, no entanto há orientação 
do TRT para que, sendo possível, todos os processos sejam convertidos em 
eletrônicos na fase de execução, o que está sendo cumprid

 
PERGUNTA 4: Qual é o prazo para entrega dos serviços?

 
RESPOSTA 4: Deverão ser observados os prazos legais ou, caso haja, determinação 
específica do juízo. 
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técnica em perícias judiciais); 2.3.3 (procedimento extrajudicial) do termo de 
se, para este fim, que cada procedimento é composto por 

todas as subalíneas que o descrevem. Observe-se ainda que um mesmo processo 
judicial poderá ser encaminhado para mais de um procedimento (cálculos liquidação
assistência técnica, por exemplo) e, especialmente, a previsão do item 2.7 do Termo 

O acionamento da contratada será realizado por email?

O licitante poderá ser acionado por e-mail a ser enviado pela Unidade 
Gestora do Contrato ou diretamente pelo procurador da empresa, conforme será 
indicado em momento oportuno, no entanto, deverão ser observados itens 7.4.2 do 
Edital e os itens 2.4 e 2.5 do Termo de Referência – Anexo I, em relação aos 

Qual é a estimativa média de processos físicos que tramitam pela 

Existem 11 processos físicos em andamento, no entanto há orientação 
do TRT para que, sendo possível, todos os processos sejam convertidos em 
eletrônicos na fase de execução, o que está sendo cumprido. 

Qual é o prazo para entrega dos serviços? 

Deverão ser observados os prazos legais ou, caso haja, determinação 
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técnica em perícias judiciais); 2.3.3 (procedimento extrajudicial) do termo de 
este fim, que cada procedimento é composto por 

se ainda que um mesmo processo 
(cálculos liquidação e 

especialmente, a previsão do item 2.7 do Termo 

O acionamento da contratada será realizado por email? 

mail a ser enviado pela Unidade 
procurador da empresa, conforme será 

indicado em momento oportuno, no entanto, deverão ser observados itens 7.4.2 do 
Anexo I, em relação aos 

processos físicos que tramitam pela 

Existem 11 processos físicos em andamento, no entanto há orientação 
do TRT para que, sendo possível, todos os processos sejam convertidos em 

Deverão ser observados os prazos legais ou, caso haja, determinação 


